Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ
Dátum, miesto a čas:
Prítomní:
Neprítomní:
Za ŠTK:
Dozorná rada:

Prešov, 22.08.2016, 14:00
JUDr. Hajduk, Gumáň, Pištej, Pitoňák, Dubec, Haky
JUDr. Gallo
Hajduk Erik
Gurčík

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia
2. Kontrola uznesení
3. Vyžrebovanie súťaží 2016/2017
4. Rozpočet 2016/2017
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia
7. Záver
1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk.
Konštatoval, že sa rokovania zúčastňujú 6 členovia. Ospravedlnil sa JUDr. Gallo. Výkonný
výbor je uznášaniaschopný. Za dozornú radu sa zúčastňuje p. Gurčík.
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutí výkonného výboru. Z predchádzajúcich
zasadnutí, zo zasadnutia z 21.12.2015 uznesenia č. 1,2 sú splnené. Uznesenia z 13.6.2016, bod
1 splnený, bod 2 splnený, bod 3 trvá – zmena termínu do 15.9.2016.
3. VV prostredníctvom predsedu ŠTK p. Pitoňáka a člena ŠTK Erika Hajduka, za prítomnosti
zástupcov 3 klubov previedol vyžrebovanie nového súťažného ročníka dospelých. Zohľadnil
všetky pripomienky a návrhy klubov. Vyžrebovanie bude bezodkladne zverejnené.
Vyžrebovanie súťaží mládeže a kalendár vypracovala KM po konzultácii s klubmi a VV ju
schválil. Neschválené hracie miestnosti klubov budú opätovne kontrolované do 15.9.2016
členmi VV.
4. VV prejednal rozpočet na sezónu 2016/2017, ktorý bol v písomnej podobe predložený členom
VV, predsedom EK Martinom Gumáňom. V rozprave k rozpočtu boli pripomienky k vkladom
s príspevkom na stránku pinec, organizácii mládežníckych podujatí
a návrh na zakúpenie diaprojektora, ktorý VV opäť neschválil. Rozpočet ako celok bol
schválený v podobe ako ho navrhol p. Gumáň.
5. V bode Rôzne VV prejednal tieto záležitosti:
a) stav sporných hracích miestností. Poďakoval sa za vyriešenie problémov klubom Hencovce,
Hrabovec nad Laborcom, Čičarovce, Mokrance. Schválil opätovnú kontrolu v termíne do
15.9.2016 v týchto kluboch:

ŠKST Sokol Vojčice – horná miestnosť – Gumáň
ŠKP PŠ Košice – nová miestnosť – Gumáň
JMC Lužany pri Topli – Dubec
OŠKST Bzenov-Janov – Pištej
Športklub MSS Prešov – Pištej
STO Košarovce – Hajduk
STO Župčany – Pištej

SO TJ Malý Kamenec – Hajduk
STO Švábovce- Pitoňák
Stolnotenisové kluby OŠK Šarišské Michaľany a OŠK Arnutovce zabezpečia
v lehote do 15.9.2016 odborné stanoviská či ich epoxidové podlahy spĺňajú kritériá
pravidiel o podlahe podľa bodu 3.2.3.7.

b) neschválil žiadosť o príspevok na turnaj Dukelských hrdinov (hlasovanie 1-2-2)
c) schválil propozície na krajskú pohárovú súťaž družstiev
d) navrhol spoločné rokovanie VV a predsedov oblastných a okresných stolnotenisových zväzov
na deň 19.9.2016 v Prešove
e) pozitívne vyhodnotil kemp mládeže konaný v Prešove
f) navrhol spracovať upozornenie pre kluby na dodržiavanie ostatných hracích podmienok
(zatemnenie, jednotná výstroj, fotenie)
g) za prítomnosti p. Szarvaša prejednal zmluvné podmienky stránky pinec pre sezónu
2016/2017, dohodol odplatu vo výške 5 Eur za klub
s tým, že v ďalšej sezóne sa navrhuje
odplata 5 Eur za družstvo. P. Szarvaš sa zúčastní spoločného rokovania VV s okresnými
a oblastnými predsedami, z dôvodu prípadného zverejňovania výsledkov na portáli
www.pinec.sk
6.

VV po prejednaní programu prijal toto
uznesenie

I. b e r i e n a

v e d o m i e:

- správu o priebehu kontroly kritérií hracích miestností a hracích podmienok
II. s ch v a ľ u j e :
- rozpočet na sezónu 2016/2017
- vyžrebovanie súťažného ročníka 2016/2017 dospelých a mládeže
- propozície pre Východoslovenský pohár družstiev

III. u k l a d á :
1. previesť kontrolu hracích miestností podľa textu
T: 15.09.2016
Z: členovia VV podľa rozpisu
2. zvolať spoločné zasadnutie VV a okresných a oblastných stolnotenisových zväzov na deň
19.9.2016
T: ihneď
Z: Hajduk
3. spracovať upozornenie pre kluby na dodržiavanie ostatných hracích podmienok (zatemnenie,
jednotná výstroj, fotenie)
T: 15.09.2016
Z: Pitoňák
7.

Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.

JUDr. Anton H a j d u k , v.r.
predseda VsSTZ

